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نگاهي به مهم ترين رخداد عرصه فضايي كشور در يك دهه اخير

چشم سوم ايران با »خيام« به روي دنيا گشوده شد
محمدحسین الهی

   گزارش 

يك هفته پيش ماهواره سنجش از دور خيام با موفقيت توسط پرتابگر روسي 
»س�ايوز« در مدار 500 كيلومتري زمين قرار گرفت. اين ماهواره به سفارش 
سازمان فضايي ايران در روسيه ساخته شده است و با مأموريت پايش سطح 
زمين مجهز به انواع دوربين هاست. قدرت تفكيك تصاوير ماهواره خيام بهتر 
از يك متر است. اين ماهواره 600 كيلوگرمي  به همراه 15ماهواره كوچك كه 
در همان پرتابگر قرار داش�تند از پايگاه فضايي بايكونور قزاقستان به فضا 
پرتاب و پس از حدود 90دقيقه اولين س�يگنال هاي آن در ايس�تگاه زميني 

دريافت شد. 

ماهواره ها به عنوان چشم سوم بشر كه توان نگاه از باال را به او داده اند، طي 70سال گذشته 
نقش بي بديلي در تغيير سبك زندگي و مديريت و دفاع و تهاجم داشته اند، اما از آنجا 
كه عرصه فضايي محل دقت هاي رده هزارم اعشار است و كوچك ترين خطايي به يك 
شكست منجر مي شود، موفقيت در اين عرصه كار هر كشوري يا شركتي نيست و با وجود 
اينكه كمی بيش از 90 كشور دارای ماهواره با مالكيت اختصاصی در فضا هستند، كمتر 
از 60 كشور توانايی ساخت ماهواره و كمی بيش از 10 كشور توان پرتاب ماهواره به مدار 
را دارند. ايران اسالمي هم از اواسط دهه1380 گام هاي جدي خود را در عرصه فضايي 
شروع كرد و امروزه چرخه كامل فناوري فضايي را از تعريف پروژه ماهواره اي تا پرتاب و 

كنترل و كاربري آن را در رده ماهواره هاي سبك در اختيار دارد. 
 تغيير روند فضايي در دولت جديد

دولت سيزدهم با توجه به تفكر نزديك به خط ناب انقالب اسالمي نگاه غلط دولت تدبير 
و اميد در برخي حوزه هاي مختلف مورد نياز كشور را اصالح كرده است، البته اينكه چه 

زماني اين اصالح به خروجي عملياتي و كاربردي تبديل شود، متناسب با عمق 
بدكرداري دولت قبل است. از آن جمله عرصه فضايي كشور است كه 

يك نياز جدي و مهم براي توسعه هر چه پرشتاب تر كشور و نيز 
فناوری الزم در بسياري امور روزمره محسوب مي شود. 

خدمات عرص��ه فضايي ب��ه طور عم��ده در بخش هاي 
مخابرات و تبادل داده، موقعيت يابي و سنجش از دور 
قابل دس��ته بندي است. مخابرات و س��نجش از دور 
مواردي هس��تند ك��ه داده هاي آنها ب��ا قيمت هاي 
مختلف به طيف گسترده اي از كاربران ارائه مي شود. 
گردش مالي خدمات فضاپايه در حال حاضر حدود 
400ميليارد دالر در سال است كه روند رو به رشد آن 

تا هزارميليارد دالر در بازه زماني كمتر از 20سال آينده 
پيش بيني مي شود. ايران هم در هر دو حوزه مخابرات و 

سنجش از دور خريدار خدمات از ماهواره هاي خارجي بود و 
هر ساله مبالغ هنگفتي براي اين منظور هزينه مي شد. با افزايش 

تحريم ها دسترس��ي ايران به ماهواره هاي خارجي هم محدود و در 
سال هاي گذشته حتي تأمين تصاوير سنجش از دور معمولي هم با 
مشكالتي مواجه شد، در نتيجه دولت جديد با ايجاد يك عزم جمعي 
توسط دستگاه هاي مختلف كه يكي از نتايج برگزاري شوراي عالي 

فضايي در دولت سيزدهم پس از گذشت نزديك 11س��ال بود، شتاب دادن به برنامه 
فضايي كشور را در دستور كار قرار داد. اين امر هم شامل رسيدگي به برنامه بومي و هم 
استفاده حداكثري از فرصت موجود در زمينه دريافت همكاري هاي خارجي مي شود. 
در عرصه داخلي آزمايش مجدد ماهواره بر »سيمرغ« در سال گذشته و اجراي دومين 
پرتاب آزمايشي ماهواره بر سوخت جامد »ذوالجناح« در جهت تكميل هر چه سريع تر 
آن از جمله فعاليت هاي انجام شده است. همچنين ايجاد يك تعامل مثبت بين برنامه 
فضايي دولت با سپاه پاسداران انقالب اسالمي كه داراي برنامه فضايي مدوني در عرصه 
دفاعي است و در اين راستا پرتابگرهاي ارزشمندي توسعه داده، در اين دولت رقم خورده 

و امسال قرار است حداقل يك ماهواره توسط ماهواره بر سپاه به مدار فرستاده شود. 
  ماهواره خيام و پرتاب توسط روسيه

با توجه به توسعه نيافتن ماهواره بر سيمرغ به عنوان پايه ماهواره برهاي سنگين ايران 
كه توان قراردهي 250 كيلوگرم در مدار 500 كيلومتري براي آن ذكر شده است، ايران 
در حال حاضر توان انتقال محموله هاي چند صد كيلوگرم��ي را به مدار ندارد. قرار بود 
طبق برنامه نسخه بعدي ماهواره برهاي سوخت مايع ايران، يعني »سرير« كه بر اساس 
تجربيات سيمرغ ساخته مي شود، در سال1400 تا 1401 به قابليت عملياتي برسد كه 
البته به لطف دولت قبل، هنوز خود س��يمرغ به اين حد نرسيده است. در نتيجه ايران 
براي پرتاب ماهواره سنجش از دور كاربردي كه ناچاراً چند صد كيلوگرم وزن دارد، نياز 
به پرتابگر خارجي دارد. از سوي ديگر به علت در مدار قرار نگرفتن ماهواره هاي سنجش 
از دور سبك و پژوهشي ايران در سال هاي گذشته، روند توسعه اين دست ماهواره ها هم 
در ايران به شدت كند شد. در صورتي كه كش��ور بخواهد با ماهواره و ماهواره بر داخلي 
اين امور را به انجام برساند، يك بازه زماني چهار تا پنج ساله مورد نياز است. بديهي است 
كه امور مملكت براي جبران ترك فعل مسئوالن صبر نمي كند، در نتيجه دولت جديد 
تصميم گرفت يك قرارداد بر زمين مانده از دولت قبل را به شيوه اي صحيح و آينده نگرانه 
اصالح و پيگيري كند. اين امر از سال گذشته با تقسيم كار بين بازيگران مختلف عرصه 
مديريت صنعت فضايي كشور به سكانداري سازمان فضايي ايران به طور جدي پيگيري 
ش��د و نتيجه آن پرتاب موفق ماهواره خيام در فاصله كمتر از 11ماه از استقرار دولت 

جديد بود. 
به گفته رياست سازمان فضايي كشور »پروژه ماهواره خيام در اواسط دهه1390 توسط 
محققان فضايي كشور با توجه به نياز روز آن زمان تعريف شده بود و طراحي مفهومي آن 
توسط متخصصان داخلي اجرا و مشخصات فني ماهواره و انواع حسگرهاي مورد نياز آن 
تعيين شد. در اواسط دهه1390 متخصصان صنعت فضايي كشور اين نياز را احساس 
كردند كه بايد تصاويري با دقت يك متر در اختيار داشته باش��يم و نياز به ماهواره اي 
سنجشي با دقت باال داريم. با توجه به اينكه در آن زمان صنعت فضايي بومي به مرحله 
تثبيت نرسيده بود، مسير تأمين تصاوير و سفارش ساخت ماهواره در دستور كار قرار 
گرفت.« پس از تجميع نيازمندي هاي كش��ور، بر اساس موارد احصاشده، مشخصات 
فني ماهواره تعيين و طراحي مفهومي ماهواره خيام توس��ط متخصصان داخلي و بر 
اساس تجربيات طراحي ماهواره هاي مختلف قبلي همانند »طلوع« و »فجر« و »پيام« 

و »ظفر« انجام شد. 
در ادامه سازنده هاي ماهواره هاي پيشرفته و حرفه اي در جهان با دقت شناسايي شدند و 
پس از بررسي ها، يك شركت باسابقه روس انتخاب و قرارداد منعقد شد و فرايند طراحي 
اوليه بر اساس طراحي مفهومي ايران و سپس طراحي دقيق و ساخت و آزمايش به جريان 
افتاد. طي نيمه دوم دهه1390 نظارت بر پروژه به لحاظ فني توسط ايران ادامه پيدا كرد 
و متخصصان سازمان فضايي ايران به عنوان ناظر، سفارش دهنده و تحويل گيرنده پروژه 
در تمام مراحل ساخت و تجميع ماهواره توسط شركت روسي حضور داشتند. اين فرايند 
يعني نظارت فني، خود به اش��راف علمي و فني بااليي نياز دارد و تمامي پارامترهاي 
ماهواره و تمامی زيرسامانه ها طي اين چندسال توسط متخصصان و دانشمندان ايراني، 

ارزيابي و بررسي شد. 
همچنين بر اساس مش��خصات تبادل داده ماهواره خيام، ايستگاه هاي زميني ثابت و 
همچنين چندين ايستگاه سيار ماهواره نيز در خاك جمهوري اسالمي ايران ساخته 
و راه اندازي شده است. تمامي فرامين مربوط به كنترل و بهره برداري از اين ماهواره از 
روز اول و بالفاصله پس از پرتاب توسط كارشناسان ايراني مستقر در پايگاه هاي فضايي 
متعلق به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در خاك جمهوري اسالمي ايران انجام و 
صادر خواهد شد. ارسال فرامين و دريافت اطالعات از اين ماهواره تماماً طبق الگوريتم 
رمزنگاري شده اي كه قباًل توسط محققان سازمان فضايي در آن تعبيه شده است، انجام 

شده و در اين فرايند هيچ كشور ثالثي امكان دسترسي به اطالعات آن را ندارد و برخي 
شايعات منتشره در خصوص استفاده از تصاوير اين ماهواره  براي مقاصد نظامي ساير 

كشورها صحت ندارد. 
  ويژگي ها و كاربردهاي خيام

اين ماهواره يك ماهواره سنجش از دور با دقت باالست كه در حوزه هايي همچون 
مديريت منابع آب و رصد فوري وضعيت سدها و حوزه هاي آبخيز، 

اكتشافات معدني، خدمات شهري، پايش مرزها، پايش اراضي 
كشاورزي، پايش مخاطرات طبيعي همچون سيل و زلزله، 

محيط زيست و آمايش سرزميني، رصد توسعه مناطق 
شهري و روستايي و تغيير كاربري اراضي و بسياري 
موارد ديگر كاربرد دارد. ماهواره هاي سنجش از دور 
ماهواره هايي هستند كه به كمك ابزارهاي مختلف 
مانند انواع دوربين هاي عمل كننده در طيف هاي 
مختلف و شيوه هاي تصويربرداري تخصصي يا رادار 
تصويربرداري به پايش س��طح زمين مي پردازند. 
داده هاي توليدشده توس��ط اين ماهواره ها توسط 

لينك هاي ارتباطي سريع به ايس��تگاه هاي زميني 
ارس��ال و پس از پردازش به روش ه��اي خاص، داده ها 

به اطالعات كاربردي تبديل می شود و مورد استفاده قرار 
مي گيرد، البته امروزه فرايند پردازش زمان بسيار كمتري نسبت 

به گذشته مي خواهد و در نتيجه تصاوير كاربردي در زمان كوتاهي 
در اختيار سفارش دهنده كه مي تواند مديريت بحران و 

مديريت كشاورزي باشد، قرار مي گيرد. 
ماهواره خيام به واسطه اس��تقرار در مدار 500 كيلومتري كه 
در محدوده مدارهاي بس��يار مناس��ب براي ماهواره هاي 
سنجش از دور اس��ت و نيز به واس��طه مجهز بودن به 
ادوات تصويربرداري كه نهايتاً قدرت تفكيك يك متر 
را به دس��ت مي دهند، مي تواند بخش هاي زيادي از 
نياز كش��ور را به لحاظ داده هاي ماهواره اي تأمين 
كند. در س��ال هاي گذشته كش��ور در حوزه هاي 
كاربردي سنجش از دور دستاوردهاي بسيار مهمي 
توسط سازمان ها و شركت هاي خصوصي به دست 
آمده اس��ت و در جهت به كمال رساندن ارزش هاي 
كاربردي سنجش از دور و براي كمك بيشتر به ارتقا و 
افزايش بهره وري و مديريت صحيح منابع و رخدادها نياز 
بود تا تصاوير ماهواره اي با دقت باال و زمان در دس��ترس قرار 
گرفتن كم در اختيار كشور باشد. اين امر با ماهواره خيام كه در مدار 

خورشيد آهنگ قرار گرفته و در هر شبانه روز چهار نوبت 
از روي ايران عبور مي كند، محقق مي شود. اين 

چهار نوبت در دو بازه زماني ظهر و نزديك 
نيمه ش��ب رخ مي دهد كه در هر بازه دو بار ماهواره در افق 

ايران رؤيت می شود و اطالعات آن قابل دريافت و فرامين 
به آن قابل ارسال خواهد بود. 

 در صورت ايجاد ايس��تگاه تب��ادل داده در خارج از 
مرزهاي كشور، تعداد دفعات دسترسي به اين ماهواره 
هم بيش��تر خواهد بود. همچنين به واس��طه ارزش 
كاربردي باالي تصاوير اين ماهواره و عبور آن از سراسر 
دنيا، ايران امكان فروش تصاوير به مشتريان خارجي 

را هم با ماهواره خيام خواهد داشت. فرايند آماده شدن 
ماهواره خيام براي استفاده روزمره نزديك چهار ماه طول 

خواهد كشيد كه در اين بازه زماني آزمايش اجزای فرمان پذير 
مختلف به نوبت انجام و تصاوير آزمايشي ثبت و ارسال می شود 

و پس از تأييد كاركرد صحيح تمامي اجزا، عماًل محصول از س��وي 
كارفرما، يعني ايران از پيمانكار، يعني روسيه تحويل گيري خواهد 

شد. ممكن است برخي تصاوير دريافتي در اين بازه زماني آزمايشي هم براي انتشار در 
اختيار رسانه ها قرار بگيرد. 

  خيام كاربرد دفاعي و اطالعاتی دارد؟
چند روز قبل از پرتاب ماهواره خيام خبر اجراي اين مأموريت با كمك  روسيه از پايگاه 
بايكونور قزاقستان رسانه اي شد. تا پيش از آن هيچ منبع روسي و ايراني به اين مأموريت 
اشاره اي نكرده بودند، در نتيجه انتشار اين خبر بازتاب قابل توجهي در رسانه هاي مختلف 
داشت. پرتاب خيام كه با يك پرتابگر با قابليت اطمينان بسيار باال به نام سايوز- 2- 1بي 
انجام و به صورت پخش زنده تلويزيوني قابل مشاهده بود، سبب توجه بيشتر رسانه ها 
به آن شد، در نتيجه برخي تحليلگران قلم به مزد كه از كنار چنين رويدادهايي ارتزاق 
مي كنند، اقدام به شايعه پراكني در مورد اين ماهواره كردند تا به سفارش اربابان خود 
زمينه را براي تأثيرگذاري منفي بر روابط ايران و روسيه در عرصه فضايي آماده كنند، زيرا 
هم فرايند تحويل گيري ماهواره خيام و هم همكاري هاي بعدي ايران و روسيه مي تواند 

تحت تأثير عوامل بيروني قرار بگيرد. 
اما از جهت فني، خيام با اين ابعاد و وزن نمي تواند حامل سامانه هاي سنگين و پيچيده 
جاسوسي باش��د و قدرت تفكيك تصاوير آن هم براي امور جاسوسي با نيازهاي امروز 
كافي نيست، اما در زمينه تصاوير مناسب براي ناوبري تصويري و هدفيابي براي حمالت 
موشكي، نيروهاي مسلح قباًل و از راه هاي ديگري تصاوير با قدرت تفكيك كافي براي 
مسيريابي و هدفيابي را تأمين كرده اند و حمالت دقيق به پايگاه هاي دشمنان در خارج 
از مرزها در سال هاي اخير گوياي همين مطلب است، اما اگر از خيام براي نگاه كردن به 
جايي مثل سرزمين هاي اشغالي هم استفاده شود، بيشتر از كاربرد مسيريابي و هدفيابي 

براي ترسيم نقشه هاي به روز از تمام نواحي اشغالي توسط رژيم صهيونيستي و آخرين 
تغييرات عرصه سرزميني در آن در فاصله زماني شايد كمتر از يك روز و بدون نياز به 
شناسايي زميني اس��ت. كسب اطالع دقيق از شهرك س��ازي هاي اين رژيم و تطبيق 
داده هاي جديد با اطالعات منتشرشده توس��ط خود آنها هم از كاربردهايي است كه 

مي توان با يك ماهواره سنجش از دور با دقت باال انتظار داشت. 
 به طور كلي يكي از مزيت هاي داش��تن ماهواره سنجشي اختصاصي 
امكان صحت س��نجي تصاوير تأمين ش��ده قبلي ب��دون اطالع 
طرف هاي خارج��ي از نواحي مدنظر ايران اس��ت. احتمال 
حضور جاسوساني از غرب و رژيم صهيونيستي در منابع 
مورد استفاده براي خريد تصاوير توسط ايران به همان 
ميزان باالست كه خبر جدي شدن همكاري فضايي 
ايران و روس��يه در زمينه ماهواره، سال گذشته در 
رسانه هاي غربي منتشر شده بود اما از سوي دو كشور 
ايران و روسيه واكنش خاصي به آن نشان داده نشد، 
همانطور كه خبر مربوط به خريد پهپادي روس��يه 
از ايران توس��ط يك مقام بلندپايه امنيتي امريكايي 

درست پيش از سفر اخير پوتين به ايران اعالم شد. 
تماس تلفني رئيس رژيم صهيونيستي با رئيس جمهور 
روس��يه پس از پرتاب ماهواره خيام نش��ان مي دهد با توجه 
به اشراف اين رژيم جنايتكار بر ارزش هاي كاربردي فناوري هاي 
فضاپايه، آنها از جهش ايران در مسير استفاده از فضا چه در جهت 

پيشرفت صنعت، اقتصاد و چه عرصه هاي دفاعي و امنيتي 
هراسان هستند. 

  ادامه همكاري هاي خارجي
امروز نياز كشور در حوزه سنجشي تصاوير يك متر و حتي 

دقيق تر اس��ت. صنعت بومي فضايي در ايران از دو دهه 
پيش آغاز شده و اين صنعت كار خود را از ماهواره هاي 
ساده و با دقت 100متر شروع كرده و امروزه با ماهواره 
نور2 س��پاه قدرت تفكيك تصويرب��رداري 10متر 
به تثبيت رسيده است و به زودي سنجنده هايي با 
تفكيك بهتر از پنج متر هم كه در حال س��اخت به 
صورت بومي هستند، وارد مرحله كاربردي مي شوند. 

در دهه1390 روند اجراي برنام��ه فضايي و صنعت 
فضايي كشور كند ش��د و توانايي اين وجود نداشت كه 

س��نجنده اي با توان تفكيك يك متر در م��دت كوتاه در 
كشور ساخته شود و نياز كشور را رفع كند و همچنين نمي شد 

پنج يا 10سال منتظر ماند كه صنعت بومي به اين مرحله به صورت 
عملياتي و قابل اتكا برس��د. به خاطر تحريم ها شرايط هم 
به گونه اي نيس��ت كه ايران بتواند تصاوير مورد 
نياز و به روز را به راحتي و به قيمت مناسب 

خريداري كند. در نتيجه همچنان نياز به ادامه همكاري 
مشترك در هر سطحي كه از سوي طرف هاي خارجي 
پذيرفته شود، براي صنعت فضايي كشور وجود دارد تا 
هم نيازهاي كشور رفع شود و هم جبران عقب ماندگي 
برنامه فضايي كش��ور با كمك مش��اوران خارجي 

سريع تر صورت پذيرد. 
 بايد توجه داش��ت كه با توجه ب��ه ارتفاع مداري 
ماهواره خيام، عمر اين ماهواره پنج سال است كه 
ممكن است تا دو سال بيشتر هم قابل تمديد باشد و 
در نتيجه كشور بايد از هم اكنون به فكر ساخت ماهواره 
جايگزين خيام باشد. به عالوه تعداد ماهواره هايي كه مورد 
نياز است بسيار بيشتر از يك يا دو ماهواره در رده خيام است 
و اين هم سبب مي شود كار همچنان جدي گرفته شود. براي اين 
منظور قرارداد ضعيف منعقد شده توسط دولت تدبير و اميد كه 
همچون س��اير قراردادهاي آن در مرحله اجرايي به مشكل برخورد، توسط دولت 
سيزدهم بازنويسي ش��ده و عماًل از يك قرارداد خريد و پرتاب، به قرارداد طراحي و 
ساخت مشترك براي نمونه هاي بعدي خيام تبديل شد. بر اساس گفته هاي وزير 
ارتباطات، ساخت ماهواره هاي مشابه خيام تا نسخه4 با همكاري روسيه پيش بيني 
شده است. الزم به ذكر است زماني كه تعداد ماهواره هاي سنجشي بيشتر مي شود، 
بازه زماني كه ماهواره در افق كش��ور رؤيت مي ش��ود، كوتاه ت��ر و در نتيجه امكان 
تصويربرداري در مدت زمان بيشتري از 24ساعت شبانه روز فراهم مي شود. به اين 
ترتيب مي توان داده هاي بيشتري را با سرعت بيشتري تهيه كرد كه اين موضوع در 

زمان بروز بحران بسيار اهميت دارد. 
در كنار آن كار توسعه ماهواره هاي سنجش از دور داخلي هم جدي تر از گذشته پيگيري 
مي شود تا دولت بتواند در بازه زماني سه سال آينده، ماهواره هايي با قدرت تفكيك هشت 

تا چهار متر و سپس پنج تا دو متر و در نهايت يك متر را به صورت كاماًل بومي بسازد و 
راهي مدار كند. برنامه نهايي كشور در عرصه سنجش از دور هم رسيدن به ماهواره هايي 
با قدرت تفكيك تصوير 50سانتيمتر است كه پاسخگوي كامل نيازهاي تجاري كشور 

خواهد بود. 
  ادامه برنامه بومي فضايي

همانطور كه در زمينه ماهواره هاي سنجشي ذكر شد، در زمينه ماهواره هاي مخابراتي 
هم كشور برنامه رسيدن به مدار 36هزاركيلومتري يا زمين آهنگ )ژئوسنكرون( را دارد 
كه مطالبه جدي رهبري هم است. اين امر سبب مي شود ايران در هر لحظه امكان رله 
ارتباطات را در يك گستره بسيار وسيع از س��طح زمين داشته باشد. به صورت تئوري 
با تنها سه ماهواره مس��تقر در مدار زمين آهنگ مي توان كل سطح كره زمين را تحت 
پوشش ارتباطات قرار داد كه اين توانمندي بسيار راهبردي براي هر كشوري خواهد 
بود. اين ارتباطات شامل امواج راديو و تلويزيوني هم مي شود كه هم ارزش تجاري و هم 
ارزش اثرگذاري روي افكار عمومي كشورهاي مخاطب را دارد. بديهي است ماهواره هايي 
از اين دست هم داراي زيرس��امانه هاي متعددي هستند كه هر يك بايد در يك مسير 
رشد و توسعه در محيط عملياتي، يعني فضا آزمايش شود و اين هم نيازمند پرتاب هاي 
متعدد ماهواره هاي كوچك تا بزرگ حاوي زيرسامانه هاي مذكور است تا مقدمات براي 

به كارگيري آنها با قابليت اطمينان باال در ماهواره هاي نهايي فراهم شود. 
بخش مهم ديگر برنامه فضايي كش��ور كه نبايد در پرتو همكاري فعلي مقدور شده با 
طرف هاي خارجي كمرنگ شود و حتي بايد از مشاوران خارجي براي رفع مشكالت آن 
كمك گرفته شود، توسعه پرتابگرهاي داخلي است. خوشبختانه سپاه در مسير برنامه 
فضايي خود با قدرت به پيش مي رود و حتي رسيدن آزمايشي به مدار ژئو را در يك بازه 
زماني چهار ساله در دستور كار قرار دارد، اما پرتابگرهاي برنامه فضايي دولت 
هنوز به نقاط روشني نرسيده اند، زيرا پايه عملكرد آنها يعني ماهواره بر 
س��يمرغ هنوز موفق به اجراي يك مأموري��ت كامل و تزريق 
ماهواره در مدار نشده است. پس از آن است كه ماهواره بر 
س��رير با توان انتقال محموله هاي ت��ا هزاركيلوگرم به 
مدار تا هزار كيلومت��ر بايد آماده ش��ود و در ادامه هم 
ماهواره برهاي سروش1 و 2 براي انتقال ماهواره هاي 
س��نگين چند تني عملياتی  شوند، در نتيجه مسير 
دشواري پيش روي توسعه پرتابگرهاي فضايي بومي 
در عرصه سوخت مايع در بخش دولتي وجود دارد. 

پايگاه پرتاب در نواحي جنوبي كشور نياز مهم ديگر 
برنامه فضايي كشور است كه باز هم به لطف ترك فعل 
دولت تدبير و اميد كار عملياتي براي آن در هشت سال 
گذشته صورت نگرفته است. ساخت و آماده سازي اين پايگاه 
بايد در زمان مناسبي به سرانجام برسد تا بهره وري پرتاب هاي 
فضايي ايران هر چه بيشتر شود، زيرا با پرتاب ماهواره بر از عرض هاي 
جغرافيايي پايين، توان حمل محموله باالتري وجود خواهد داشت. 
اين امر به قدري مهم و تأثيرگذار است كه برخي كشورهاي فعال 
در عرصه فضايي با اشغال اس��تعمارگرانه مناطقي نزديك به خط 
استوا، پايگاه پرتاب فضايي خود را ساخته اند و در عرصه تجاري به صورت رقابتي در حال 
فعاليت هستند، اما كشورمان ايران به لطف موقعيت جغرافيايي كم نظير خود مي تواند 
پايگاه پرتاب مناسبي در عرض هاي جغرافيايي پايين داشته باشد و با بهره وري باالتري 

پرتاب هاي فضايي خود را به انجام برساند. 
  به زودي ...

به گفته وزير ارتباطات، آزمايش ماهواره بر جديد با توان انتقال 100 كيلوگرم در مدار 
500 كيلومتري طي هفته هاي آتي در كشور صورت خواهد گرفت. با توجه به گفته هاي 
سال گذشته رياست سازمان فضايي ايران مبني بر پرتاب يك ماهواره با ماهواره بر »قائم« 
سپاه در سال1401 كه چندي پيش توسط فرمانده نيروي هوافضاي سپاه هم در حاشيه 
جشنواره مالك اشتر تأييد شد، احتماالً پرتاب مورد اشاره وزير ارتباطات به همين مورد 
بازمي گردد. در اين صورت توان ماهواره برهاي سپاه از كمتر از 50 كيلوگرم در قاصد1 به 
بيش از دو برابر ارتقا خواهد يافت. الزم به ذكر است ماهواره بر قائم مدنظر در گفته هاي 
فوق با قائمي كه توسط سردار شهيد حسن طهراني مقدم طراحي و بخش هاي مختلف 
آن آزمايش شده بود، تفاوت دارد. در ماهواره بر قائم جديد به احتمال بسيار زياد از موتور 
سوخت جامد پيش��رفته رافع با خروجي )نازل( متحرك استفاده مي شود كه دي ماه 
سال گذشته به طور موفق آزمايش ش��ده بود. اين موتور سوخت جامد با رانش 68تن 
بيش از دو برابر موتور سوخت مايع مرحله اول قاصد1 قدرت دارد، در نتيجه مي تواند 
محموله سنگين تري را به همان مدار منتقل كند. جرم 100 كيلوگرمي مرز محدوده 
وزني ماهواره هاي كاربردي است كه البته به لطف فناوري هاي نوين در زمينه كاهش 
وزن ماهواره ها ممكن ش��ده اس��ت، در نتيجه ماهواره بر قائم با موتور رافع كه به ياري 
خداوند همچون قاصد1 موفق خواهد بود، مي تواند اميدها را براي پرتاب هاي متعدد 
و آزمايش ماهواره هاي مختلف در مسير توسعه صنعت فضايي بومي براي رسيدن به 
اهداف برنامه فضايي زنده كند، آماده شدن ماهواره برهای ذوالجناح و سيمرغ هم كمك 
بسيار ارزنده اي خواهد بود كه همت مخلصانه، جهادي و هوشمندانه بيش از پيشي را از 

جانب متوليان آنها طلب مي كند. 

  ماهواره بر سايوز روسي منقش 
به پرچ�م ايران به عنوان كش�ور 

مالك محموله اصلي اين پرتاب

  آنتن هاي تبادل داده در پايگاه 
فضايي ماهدشت كه مركز كنترل 

اصلي ماهواره خيام است

  به اس�تناد تصوي�ر گرافيكی فوق كه 
توس�ط س�ازمان فضايی منتش�ر شده 
دوربين ماهواره خي�ام در بخش زيرين 

آن قرار دارد

  پرتاب ماهواره بر سايوز
 حامل ماهواره خيام

  ماكت ماهواره خيام


